
De kosler en de dokier zijn lwee verstokle vrijgezellen.
Het verhool begint 's morgens no het lrouwÍeesl von hun
vriend Mon Berleel.
De koster zit met een verschrikkelijke koler en komt zijn nood
klogen bij de dokter.
Moor door verschijnl de posloor...
Dit is het eerste schuifje von hel eerste bedrijf

ln een tweede schuifje moken we kennis met moeder Kolo en
de dochlers Versoevel.

Hel tweede bedrijÍ telt ook lwee loÍerelen.
We moken kennis met de nieÍ ol te Írooie dorpspolitiek. Om
een zok kolen ligl het dorp in Íwee verscheurd en dol heeÍt
grotere gevolgen don de meesle mensen wel denken.

Wonl in hel tweede tofereel zien we dol de kosler hiervon hei
slochtoÍfer wordl.

Het derde en loolsle bedrijÍ brengt een oplossing.
De non-coníormistische burgemeester weei echter de zoken
een posilieve wending te geven,
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Personen ,

Prosper.'n koster

Kolo. zijn moeder
Gusl Versoevel, boer
Louise, zijn vrouw
Liso. hun dochier
,i,À."L f l* r. Lr
Postoor

Burgemeester Andries

Dokter Hermon

Molhilde, zijn meid
JuÍÍ. Bustroen,

prefekte von de congregotie
Nonlen Dujordin, brouwer

Grime
Dekor

beluro
Regie

K. Coenen
L.Vontomme

R. Bofcop
N. Behoeghe/
S. Vonwildemeersch

It"Fe.:< t/al:I+l(€-
W. Neuville

S. Ryon

R. Deschreve/

S. Regheere

M. Dehoene
G. Huyghe

P. Kestelyn

M. Regheere
M. Aernout
D. Delerue
R. Bofcop

No het tweede bedrijf , 15 minuten pouze



Speciole donk voor de gostvrijheid von de heer en mevrouw
Po u I Vo nwi ldemeersch-Behoeghel.

Te onlhouden '

28 september , Smokkeltocht
- 29 september , Rommelmorkt

Notionool Kompioenschop Ploegen
voor Motoculteurs & Tuinbouwlrekkers

W Herdenking Poter Declercq ,2 november

KU LTUU RGEMEENSCHAP HARINGE

brengl

'n l(oster
moet

trouwen
toneelwerk in 3 bedrijven

von Milo Aernout

Openluchtopvoering op de hoeve Vonwildemeersch
Moenoordestroot ïe Horinge

Vrijdog ó seplember l99l
Zoterdog 7 september l99l
Zondog I seplember l99l
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